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RESUMO 

O transporte dos universitários do munícipio de Água Santa para Passo Fundo é financiado 

com recursos municipais que terceiriza o serviço, via licitação. Até o momento a prefeitura 

nunca realizou uma análise econômica e financeira sobre a viabilidade de investir em um 

veículo para realizar o transporte. O objetivo deste trabalho foi realizar um estudo de 

viabilidade econômica e financeira do transporte próprio em substituição ao transporte 

terceirizado. Para realiza-lo buscaram-se dados da prefeitura, como valores referentes à 

licitação do ano de 2019, também dados com a empresa terceirizada como os valores dos 

custos para realizar o transporte e informações do veículo utilizado. O banco Sicredi forneceu 

dados de financiamentos, taxa de juros, valor a ser financiado e prazo de pagamento. Foram 

calculados os seguintes indicadores econômicos e financeiros: Valor Presente Líquido 

(VPL), Taxa Interna de Retorno (TIR), Taxa Mínima de Atratividade (TMA) e Payback 

simples. Ao realizarmos os cálculos obtivemos um VPL de R$ - 82.223,15, uma TIR de - 

0,91% a.a. e Payback simples de 12 anos. Ao analisarmos os indicadores, verificamos que o 

VPL foi negativo, o qual reprova o projeto, a taxa TIR apresentou uma taxa negativa, 

comparando com TMA foi bem baixa, inviável. Além disso, o prazo de retorno do 

investimento, calculado por meio do Payback simples, foi muito longo. Dessa maneira, 

conclui-se que não é viável realizar o investimento, ou seja, do ponto de vista econômico e 

financeiro é indicado permanecer com o transporte terceirizado.  

 

Palavras-chave: Transporte; Estudo de Viabilidade; Payback; TIR; VPL; TMA. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

As prefeituras precisam melhorar a eficiência do gasto público através da 

racionalização dos custos. Análise de investimentos é uma importante ferramenta para 

melhoria da eficiência do gasto público. Reduzindo os custos, o gestor, proporciona maior 

flexibilidade à gestão operacional da entidade. 

Melhorar a eficiência dos gastos públicos deve ser o objetivo de todo o gestor para 

assegurar o interesse coletivo. O gasto público eficiente deve garantir os benefícios sociais 

ao menor custo possível. Dessa forma, realizar análises econômicas e financeiras dos projetos 

é fundamental para que se possa decidir sobre a forma mais racional da aplicação dos recursos 

públicos. Por meio dessas análises o gestor cumpre seu dever de zelar pelos recursos 

públicos, minimizando os custos e otimizando os benefícios. 

Análises econômicas e financeiras de projetos demandam de três etapas essenciais, 

levantamento detalhado do investimento inicial, apuração das entradas de caixas 

operacionais e incrementais e a análise de viabilidade por técnicas existentes como: Payback, 

Valor Presente Líquido e Taxa Interna de Retorno. O levantamento do investimento inicial 

reúne os gastos para que um projeto seja iniciado. As entradas de caixa operacionais 

incrementais são os recursos advindos da execução do projeto. Por fim as técnicas de análise 

de viabilidade que norteiam o processo de tomada de decisão entre a execução de diferentes 

projetos. 

Gitman (2002) diz o seguinte ao que se refere a um planejamento financeiro “é um 

aspecto importante para o funcionamento e sustentação da empresa, pois fornece roteiro para 

dirigir, coordenar e controlar suas ações na consecução de seus objetivos”. 

Na primeira sessão do trabalho é apresentada a revisão da literatura que traz os 

conceitos de análise de investimentos, abrangendo os principais métodos de análise. Na 

sessão de análise e discussão foram apresentados os levantamentos de dados e apuração dos 

resultados obtidos com a pesquisa e por fim, são apresentadas as conclusões sobre a 

viabilidade econômica e financeira de adquirir ou não um veículo para o transporte dos 

universitários de Água Santa para Passo Fundo. 

Este estudo apresenta uma análise de viabilidade econômico-financeiro em uma 

prefeitura na cidade de Água Santa/RS visando analisar a viabilidade da substituição de 

transportes de terceiros por transporte próprio. O estudo iniciou a partir do interesse dos 
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gestores por esta troca e verificar se esta substituição proporciona resultados em redução de 

custos. 

 

1.1 DEFINIÇÃO DO TEMA 

 

A análise da viabilidade econômica financeira possibilita a realização de escolhas 

mais adequadas. Quando essas análises são realizadas pela administração, melhoram a 

eficiência do gasto público, trazendo mais benefícios à sociedade. Em prefeituras de 

pequenos municípios, em que geralmente o orçamento é reduzido, é fundamental uma boa 

gestão dos gastos. Portanto, técnicas de análise econômica financeira como Payback, Valor 

Presente Líquido, Taxa Mínima de Atratividade e Taxa Interna de Retorno são importantes 

aliados do gestor municipal para avaliação de alternativas de investimento, uma vez que os 

recursos são limitados. 

 

1.2 DELIMITAÇÕES DO PROBLEMA 

 

O transporte dos universitários do município de Água Santa até o município de Passo 

Fundo é fornecido pela prefeitura municipal de Água Santa há 10 anos. Desde então esse 

transporte é terceirizado por meio de licitação, sendo que a empresa vencedora proporciona 

o menor preço. Atualmente a prefeitura tem um custo de R$ 139.314,00/ano com o transporte 

dos universitários, que representa 0,54% das receitas correntes da prefeitura. Apesar disso, 

até o momento, não foi realizado nenhuma análise a respeito da viabilidade econômica e 

financeira de alternativas ao transporte terceirizado, como por exemplo, o transporte próprio. 

A partir do exposto este estudo tem o propósito de responder a seguinte questão: A 

compra de um ônibus para realização do transporte universitário seria um investimento 

econômico e financeiramente viável para a prefeitura? 

 

OBJETIVOS 

 

Os objetivos dividem-se em: geral e específicos. 

 

1.3.1 Objetivo Geral 
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Avaliar a viabilidade econômica e financeira da compra de um veículo para realizar 

o transporte dos Universitários do município de Água Santa até a cidade de Passo Fundo.  

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

Para que o objetivo geral deste trabalho seja alcançado, são necessários que os 

objetivos específicos sejam atingidos, tais como: 

a) Identificar os valores, gastos com a terceirização do transporte; 

b) Apresentar os dados do veículo a ser adquirido e o, custo total do mesmo; 

c) Realizar um estudo econômico e financeiro de viabilidade econômica da compra 

de um veículo;  

d) Fazer um comparativo entre as duas formas de oferta de transporte. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

Há 10 anos o setor público terceiriza o transporte dos universitários, através de 

licitação. No entanto, é de interesse da gestão do município a aquisição de um veículo para 

o transporte dos universitários. Dessa forma, a análise econômica e financeira dos diferentes 

projetos (transporte próprio e terceirizado) subsidia a decisão racional para a escolha de um 

projeto em detrimento de outro. 

A proposta se justifica pelo fato que existe demanda de aproximadamente 100 alunos 

que precisam se deslocar até as universidades de Passo Fundo. Sem esse auxilio da prefeitura 

vários alunos, não poderiam manter seus estudos. Esse desembolso da prefeitura pode ser 

considerado um investimento, pois o conhecimento adquirido pode ser aplicado no próprio 

município. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 LEGISLAÇÕES APLICADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR 

 

Segundo Azevedo (2014), na prefeitura do município de Visconde de Rio Branco, 

Minas Gerais onde a gestão tomou posse em 1º de janeiro de 2013, o mesmo encontrou 

problemas referentes aos universitários, vários se deslocavam todos os dias para estudar sem 

incentivo algum, o gestor e sua equipe administrativa criaram um programa de auxilio para 

alunos de baixa renda, sendo o valor de R$ 80,00 até R$ 200,00.  Estabeleceu como pessoa 

carente pessoas cuja renda familiar fosse igual ou superior a 5 (cinco salários mínimos). 

Conforme Azevedo (2014), ao disponibilizar o transporte aos universitários, o Poder 

Público está promovendo forma para que esses alunos encontrem oportunidades e também 

acesso a educação, sem esse auxilio dificilmente encontrariam possibilidades de fazer uma 

faculdade, onde consegue assim competir com os que têm livre acesso, uma forma de 

promover a igualdade. 

Segundo relatos de Azevedo (2014), algumas prefeituras sofreram ações publicas 

promovida por Defensorias Publicas, onde determinam o município subsidiar os custos do 

transporte dos universitários, alegam que por o município não possuir unidades de ensino 

superior, o poder público é obrigado a custear o transporte para estudantes de ensino superior 

de renda baixa. 

No ano de 2009, foi aprovado pelo Senado o projeto de lei número 526, cujo objetivo 

era incluir os universitários no uso do transporte público. No entanto, esse projeto não se 

tornou lei e os universitários em alguns municípios acabaram ficando desassistidos em 

relação ao transporte para o deslocamento até as universidades. 

Conforme Art. 13 da resolução n.º 5295/2010 do DAER para o transporte de alunos 

a idade do ônibus é de 20 anos no máximo. (DAER, 2010, Art. 13). 

 

2.2 TRANSPORTE TERCEIRIZADO 

 

Conforme Oliveira (2013) as organizações optam terceirizar o transporte pelo fato 

que assim conseguem focar mais em suas atividades principais, delegando a função do 

transporte através da terceirização. Assim a empresa consegue atender melhor o cliente, o 

qual é considerado como o principal objetivo das empresas. 



12 
 

 

Segundo Oliveira (2013) a terceirização começou a ganhar mais espaço após a II 

guerra mundial, nos dias atuais é uma técnica muito utilizada.  

Informa Oliveira (2013), ao terceirizar muitas vantagens são obtidas tais como: o 

acesso a novos recursos tecnológicos, agilidade dos gastos/custos e prazos, aumento de 

especialização e liberação da criatividade, disponibilização de recursos financeiros, 

eficiência operacional, maior flexibilidade de produção, acesso às melhores tecnologias 

disponíveis, custos de transação e a melhor eficiência por meio da escolha da forma 

organizacional adequada à redução dos custos de transação. 

Ainda Oliveira (2013), diz que apesar das inúmeras vantagens, existem as 

desvantagens como exemplo: O desconhecimento sobre o assunto por parte da alta 

administração, a dificuldade de se encontrar parceiros que possam atender às condições de 

qualidade e produtividade, o desconhecimento da legislação trabalhista, falta de atenção 

adequada na cultura organizacional, visão de curto prazo na expectativa de resultados, a 

elaboração de contratos incompletos ou pouco detalhados, falta de parâmetros de preço nas 

contratações iniciais, resistências e conservadorismo, risco de coordenação dos contratos, 

falta de parâmetros de custos internos, falta de cuidado na escolha dos fornecedores, 

mudanças na estrutura do poder. 

 Ao elencar os custos com frota própria ou terceirizada, vários elementos precisam 

ser calculados tais como: depreciação, despesas administrativas com o veículo, seguro 

obrigatório, IPVA, seguro de responsabilidade civil, licenciamento, combustível, consumo 

de rodagem/pneus, manutenção (custo estimado em percentual sobre o custo com 

combustível), condutor e auxiliar/monitor de transporte escolar, salário, benefícios, seguro e 

encargos sociais. 

 

2.3 TRANSPORTE PRÓPRIO 

 

A grande maioria das organizações está terceirizando a logística, para possuir frota 

de transporte próprio deve haver um nível alto de demanda, pois existem algumas 

desvantagens tais como: difícil encontrar profissionais qualificados, custo alto na aquisição 

da frota, custo alto em manutenção dos veículos, etc. Porém há vantagens como: qualidade 

na entrega, rapidez, menos risco na perda de mercadoria no transporte. 

  Segundo Queiroz (1992), não possuir transporte próprio e sim terceirizar, faz com 

que a empresa foque mais em sua principal atividade, tornando mais ágil as atividades.  
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 2.4 ESTUDO DE VIABILIDADE 

 

Souza e Clemente (2001, p. 20) dizem o seguinte sobre natureza do risco associado 

à decisão de investir: 

A primeira observação que deve ser feita é que quanto melhor for o nível de 

informação do decisor tanto menor será o nível de risco a que estará sujeito. No 

extremo, se fosse possível antever com segurança o futuro, a partir do 

conhecimento perfeito das forças que atuam nos ambientes internos e externos da 

firma (ou do projeto), a decisão de investimento seria tomada sem risco. 

 

Segundo Finnerty (1999), a viabilidade econômica de projeto ajuda: 

(...) para avaliar a capacidade de comercialização. Os patrocinadores providenciam 

um estudo das condições projetadas de oferta e demanda ao longo da vida esperada 

do projeto. O estudo de marketing é projetado para confirmar que, sob um conjunto 

de suposições econômicas razoáveis, a demanda será suficiente para absorver a 

produção planejada do projeto atenda ao serviço de sua dívida, e irá gerar uma taxa 

de retorno que seja aceitável para os investidores (...).  

 

Finnerty (1999) comenta, para fazer uma análise mais detalhada sobre o projeto 

referente ao estudo de viabilidade é preciso analisar a concorrência, potencial nos seus 

produtos bem como o custo destes, também verificar ciclo de vida esperado da produção do 

projeto, preços projetados, volume de vendas esperado, etc.  

O objetivo do estudo de viabilidade não é garantir que o negócio dê certo, mas reduzir 

os riscos que pode ter ao redor de uma nova operação a qual se pretende aplicar. 

Comenta Diel et al. (2014) que o propósito dos indicadores econômicos e financeiros 

é avaliar o desempenho da organização, e mostrar a real situação da organização ao gestor, 

para que assim as decisões dos gestores tenham como base os indicadores, conseguindo 

prever se o cenário é bom ou ruim para se investir.  

Segundo Greca et al. (2014)  a aplicação da análise de viabilidade é um excelente 

indicador, através dele é possível avaliar se o investimento terá retorno e identificar também 

se as condições para se fazer o investimentos são propícias. Existem alguns indicadores que 

podem auxiliar na análise, por exemplo: Taxa Interna de Retorno (TIR) Taxa Mínima de 

Atratividade (TMA), Valor Presente Líquido (VPL) e o Payback.  

A análise de investimentos pode ser considerada como o conjunto de técnicas que 

permitem a comparação entre os resultados de tomada de decisões referentes a alternativas 

diferentes de forma científica. 

Conforme De Francisco (1988) diz que um investimento a ser realizado compreende: 

enumeração de alternativas viáveis, análise de cada alternativa, comparação das alternativas 

e escolha da melhor alternativa. Veras (2001) diz que a análise de investimentos analisa não 
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só alternativas entre dois ou mais investimentos a escolher, pode ser realizado a análise de 

um só investimento, para ver a possibilidade de implantação. 

Segundo Casarotto Filho & Kopittke (1994) dizem que a decisão da implementação 

de um projeto deve-se, considerar: rentabilidade do investimento, disponibilidade de recursos 

e critérios imponderáveis, são fatores não conversíveis em dinheiro, como boa vontade de 

um fornecedor. 

Segundo Veras (2001) “engenharia econômica é o estudo dos métodos e técnicas 

usados para a análise econômico-financeira de investimentos”. 

 

2.4.1 TIR - Taxa Interna de Retorno 

 

Segundo Gitman (2010), “a taxa interna de retorno é provavelmente a mais usada 

técnica sofisticada de orçamento de capital”, e o critério de decisão de aceitar o projeto é a 

partir do resultado deste indicador: 

 Se a TIR for maior do que a TMA, se aceita o projeto;  

 Se a TIR for menor do que a TMA, rejeita-se o projeto. 

Utilizando esse indicador é possível mensurar e descobrir a real taxa de retorno que 

um investimento trará em certo período. Taxa Interna de Retorno (TIR) é uma referência 

utilizada de “parâmetro para mensurar se o próprio contrato de concessão está equilibrado do 

ponto de vista econômico financeiro” (BERK e PETER, 2010).  

Segundo Helfert (1997),  

a taxa interna de retorno é simplesmente a única taxa de desconto que, quando 

aplicada às taxas de entradas e saída de caixa da vida econômica do investimento, 

fornece um valor presente líquido de zero, isto é, o valor presente das entradas é 

exatamente igual ao valor presente das saídas. 

 

Motta e Calôba (2002) comentam que, “a taxa interna de retorno é um índice relativo 

que mede a rentabilidade do investimento por unidade de tempo”.  

Ao calcular á TIR e obtendo-se um resultado maior que a TMA mostra que o projeto 

que está em estudo é viável, o resultado está dizendo que a taxa interna de retorno é maior 

que a taxa mínima de outro investimento. 

 

 

2.4.2 TMA - Taxa Mínima de Atratividade  
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A TMA taxa mínima de atratividade, podemos dizer que é uma taxa definida pelo 

mercado, é a melhor taxa disponível para aplicação do capital, com baixo risco. Podemos 

citar algumas das mais comuns e que atualmente mais impactam na TMA são: 

TMF – Taxa básica financeira; 

TR – Taxa Referencial; 

TJLP – Taxa de Juros De Longo Prazo; 

SELIC – Sistema Especial de Liquidação e Custódia. 

Segundo Kassai et al. (2000):  

Entende-se por taxa mínima de atratividade (TMA) a taxa mínima a ser alcançada 

em determinado projeto; caso contrário, o mesmo deve ser rejeitado. É, também, a 

taxa utilizada para descontar os fluxos de caixa quando se usa o método de valor 

presente líquido (VPL) e o parâmetro de comparação para a TIR. É o rendimento 

mínimo de uma segunda melhor alternativa do mercado. 

 

A TMA é uma taxa paga a um investimento, sendo de baixo risco e que não exige 

muito esforço do investidor para obter esse rendimento. Dessa forma, um projeto sempre 

busca uma taxa no mínimo igual ou maior ao que mercado paga. Caso contrário não se torna 

rentável o investimento em determinado projeto. 

 

Souza e Clemente (2001) dizem:  
 

 a decisão de investir sempre terá pelo menos duas alternativas para serem 

avaliadas: investir no projeto ou “investir na taxa mínima de atratividade”. Fica 

implícito que o capital para investimento não fica no caixa, mas, sim aplicado à 

TMA. Assim o conceito de riqueza gerada deve levar em conta somente o 

excedente sobre aquilo que já se tem, isto é, o que será obtido além da aplicação 

do capital na TMA. 

 

Segundo Marquezan (2006), a TMA “pode ser entendida como o retorno que o 

investidor espera pelo capital que está empregado em determinado investimento, traduzido a 

uma taxa percentual sobre o próprio investimento, por um determinado espaço de tempo”. 

 

2.4.3 VPL - Valor Presente Líquido  

 

Segundo Cherobim et al. (2002), o valor presente líquido é o valor presente das 

entradas líquidas de caixa menos o valor presente das saídas de caixa para investimento, 

descontadas ao custo de capital da empresa.  

Helfert (1997), diz que o VPL: 

Indica-se um investimento, durante a sua vida econômica, atingirá a taxa de retorno 

aplicada no cálculo. Já que os resultados do valor presente dependem de prazos e 

oportunidades de ganhos estabelecidas, um valor presente líquido indica que os 

fluxos de caixa gerados pelo investimento durante sua vida econômica permitirão: 
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Recuperar o dispêndio original (como também qualquer dispêndio de capital ou 

recuperações futuras consideradas na análise); Obter o padrão de retorno desejado 

sobre o saldo pendente; Fornecer uma base de apoio ao valor econômico excedente. 

 

Conforme Bruni e Famá (2003), apontam algumas vantagens do VPL: informa sobre 

o aumento do valor da empresa em função da decisão de investimento tomada, analisam-se 

os fluxos de caixa originários do projeto, consideram-se os custos de capitais e os riscos nas 

análises.  

Os autores Weston e Brigham (2000) dizem que a analise do VPL é simples, se for 

igual à zero, significa que os fluxos de caixa são suficientes para recuperar o investimento, 

se for positivo, significa que ele está gerando mais caixa do que é preciso para o pagamento 

de sua dívida e se for menor que zero não é viável o investimento. 

 

2.4.4 Payback 

 

O paybak é um indicador o qual demonstra o tempo que se demora em recuperar o 

capital investido, podemos dizer que é ate que o ganho acumulado se iguala com o 

investimento inicial. 

Apesar de o Payback possuir pontos positivos, em contra ponto tem fraquezas, um 

deles é que não leva em consideração o dinheiro que a empresa ganha após o período do 

indicador, dependendo da situação do investimento às vezes a rentabilidade aparece após o 

Payback, outro é que ele não calcula o aspecto tempo em relação ao dinheiro. 

Assaf Neto (2012) diz que: 

O período de payback, de aplicação bastante generalizada na prática, consiste na 

determinação do tempo necessário para que o dispêndio de capital (valor do 

investimento) seja recuperado por meio dos benefícios incrementais líquidos de 

caixa (fluxos de caixa) promovidos pelo investimento. 

 

Segundo Pena et al. (2011), traduz o Payback como a “determinação do tempo 

necessário para que o dispêndio de capital (valor do investimento) seja recuperado por meio 

dos benefícios incrementais líquidos de caixa (fluxos de caixa) promovidos pelo 

investimento”. 

Para Kassai et al. (2000): 

O payback é o período de recuperação de um investimento e consiste na 

identificação do prazo em que o montante do dispêndio da capital efetuado seja 

recuperado por meio dos fluxos líquidos de caixa gerados pelo investimento. É o 

período em que os valores dos investimentos (fluxos negativos) se anulam com os 

respectivos valores de caixa (fluxos positivos). 
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Conforme Assaf (2012) a aplicação do payback, baseia-se em definir o tempo 

necessário para que o gasto de capital seja recuperado através dos proventos incrementais 

líquidos de caixa oriundos do investimento. 

 

2.5 FINANCIAMENTOS 

 

Conforme a necessidade de recurso que a empresa precisa é a forma do financiamento 

sendo ele a longo ou em curto prazo, as receitas também devem ser levadas em consideração, 

pois se são baixas, a parcela do financiamento é provável que tenha que ser em longo prazo 

para ser menor.  

Ferreira (2005) diz que, financiamentos de longo prazo de uma empresa geralmente 

estão ligados ao plano de expansão da empresa, como por exemplo, a ampliação da fábrica 

ou a troca de máquinas e equipamentos. Geralmente esses investimentos demandam mais 

recursos e geralmente o custo do financiamento de longo prazo são maiores que os de curto 

prazo, devido à incerteza quanto ao futuro das operações e mudanças que possam ocorrer no 

cenário econômico, tais como aumento da taxa de juro, da inflação e variação nos índices 

dos preços. 

 Braga (2006) destaca que se uma organização tem como objetivo investir em 

máquinas, embelezamento da empresa, é preciso muita precaução na hora de contratar um 

financiamento, o retorno nem sempre vem em curto prazo, é necessário estudar um 

financiamento em longo prazo, pois o retorno vem somente após alguns anos o qual será 

obtido através de receita de vendas.    

Segundo Brigham e Ehrhardt (2007) as organizações muitas vezes tem um ritmo de 

crescimento alto, em certos momentos podem vir a buscar financiamentos para suprirem seus 

planos de expansão. Estas despesas com juros podem ser um risco, pois os cenários 

econômicos podem mudar, podem surgir competividades e os resultados da organização 

baixarem, certos períodos deve-se rever o plano de expansão. 

Uma empresa em crescimento dificilmente não necessitará de algum financiamento 

para custear seus investimentos, cabe ao administrador buscar linhas de crédito com juros 

baixos e com prazos longos, para não comprometer o seu capital de giro, pois se necessitar 

de crédito em curto prazo, pagará por altos juros e com prazos reduzidos. 
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2.6 RISCOS E INCERTEZAS 

 

Segundo Mattei (2018) o risco e as incertezas sempre estarão presentes nas 

organizações, os administradores, podem minimizá-los. Quando for fazer um investimento 

dentro da empresa deve-se elaborar um projeto minucioso levantando todas as informações 

necessárias para sua implementação diminuindo assim as chances de insucesso, é mais 

rentável descobrir os problemas antes de iniciar, do que após estar em funcionamento. 

 Para Gitman (2010), investimento com risco mais alto, muitas vezes trazem lucros 

maiores, porém, isso depende do administrador ser mais arrojado, ou seja, arriscar mais. 

 

O termo incerteza é geralmente utilizado quando a informação disponível é tão 

escassa que não se sabe quais os eventos possíveis ou se sabe os eventos possíveis, 

mas não se consegue atribuir probabilidades a eles. O termo risco é utilizado 

quando a informação disponível é suficiente para determinar os possíveis eventos 

e atribuir-lhes probabilidades (SOUZA; CLEMENTE, 2004, p. 131). 

 

Brigham e Houston (1999) “acrescentam que os investidores precisam ser 

compensados pelos riscos que assumem, quanto maior o risco teoricamente maior será o 

retorno esperado”.  

Muitas vezes as organizações precisam estar preparadas para fenômenos que 

acontecem longe, mas atingem diretamente a empresa, é preciso usar indicadores ou 

instrumentos para assim poder de alguma forma minimizar esses riscos (HOJI, 2004). 

O autor acrescenta que os riscos empresariais são divididos em:  

* Risco de natureza operacional; 

* Risco de natureza financeira. 

Operacionais estão ligados á falha humana, fraudes, catástrofes, morte de funcionário, 

uma prevenção é contratar seguros.  

 Financeiras: Envolve o risco econômico, podendo exercer impactos sobre os ativos 

e passivos financeiros. Pode afetar diretamente os preços dos produtos, através de um 

aumento considerável e repentino do preço da matéria prima, redução forçada do preço de 

venda, aumento ou redução dos juros.  

 

 

 

 

2.7 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
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Segundo Paludo (2010) a historia da administração pública remonta ao ano 5.000 

A.C, e é a ciência que cuida das organizações, que trabalha com a ação humana com um grau 

muito alto em racionalidade, em um âmbito maior o governo toma as decisões politicas, a 

administração e a estrutura administrativa executam as decisões, com objetivo focado no bem 

comum da coletividade. 

Mauss e Souza (2001) conceituam sobre os gestores: suas decisões devem estar 

voltadas para a melhor forma de prestação de serviço público possível, o sucesso é medido 

através da qualidade e quantidade de serviços prestados, bem como o resultado econômico e 

contribuição para os munícipes. 

Segundo Lima et al. (2001) a missão do gestor público está relacionado no uso 

eficiente dos recursos públicos no atendimento das necessidades públicas, a eficiência está 

relacionada no uso de um valor econômico versos resultados de benefícios gerados ou receita. 

Conforme está na constituição federal art. 175, para prestação de serviços públicos o 

poder público, deve fazer em forma de lei, diretamente ou através de regime permissão ou 

concessão, sempre através de licitação (BRASIL, 1988, Art. 175). 

Segundo Di Pietro (2018) Administração Pública tem duas linhas, objetiva e 

subjetiva, vejamos:  

 a) em sentido subjetivo, formal ou orgânico, ela designa os entes que exercem a 

atividade administrativa; compreende pessoas jurídicas, órgãos e agentes públicos 

incumbidos de exercer uma das funções em que se triparte a atividade estatal: a 

função administrativa; b) em sentido objetivo, material ou funcional, ela designa a 

natureza da atividade exercida pelos referidos entes; nesse sentido, a 

Administração Pública é a própria função administrativa que incumbe, 

predominantemente, ao Poder Executivo. 

 

Meirelles (2010) defende que existem 12 princípios básicos da administração pública, 

onde o gestor público deverá nortear as suas ações, vejamos: 

 

Os princípios básicos da administração pública estão consubstanciados em doze 

regras de observância permanente e obrigatória para o bom administrador e na 

interpretação do Direito Administrativo: legalidade, moralidade, impessoalidade 

ou finalidade, publicidade, eficiência, razoabilidade, proporcionalidade, ampla 

defesa, contraditório, segurança jurídica, motivação e supremacia do interesse 

público.  
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A priorização da transparência, fácil acesso à informação e da participação do cidadão 

é extremamente importante para o processo democrático em si. Os cidadãos que cobram 

transparência e bons serviços à comunidade contribuem no combate à corrupção. 
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3 METODOLOGIA     

 

 

Esta pesquisa, quanto aos objetivos trata-se de uma pesquisa exploratória. Quanto à 

natureza da pesquisa caracteriza-se como teórica prática. Referente à análise dos dados a 

pesquisa caracteriza-se como quantitativa e ainda quanto ao seu procedimento técnico como 

uma pesquisa bibliográfica. 

Este trabalho propõe-se, quanto ao seu procedimento técnico a realizar um estudo de 

caso. Sendo considerado o método mais adequado para abordagem deste trabalho.  

 

3.1 UNIDADE DE ESTUDO 

 

O presente trabalho foi realizado junto à Prefeitura do município de Água Santa, 

localizado no norte do Rio Grande do Sul. O município foi emancipado em 1986 e é 

considerado de pequeno porte devido à população é estimada em 3.738 habitantes e tem um  

PIB de R$ 88.151,28 (IBGE, 2018). 

A associação dos universitários do município tem em torno de 100 associados, que 

se deslocam a noite com destino às universidades de Passo Fundo, a média de universitários 

por dia no transporte é 45 alunos, bem como às vezes lota o ônibus o qual tem 52 lugares, 

pelo fato de frequentarem disciplinas em dias diferentes da semana, alguns se deslocam todos 

os dias outros uma vez por semana. 

O modelo do veículo escolhido para realizar o estudo, foi de fato para manter um 

padrão parecido com o qual está realizando o transporte, da empresa terceirizada, bem como 

o serviço bom, com segurança, para que os universitários cheguem à sala de aula bem 

descansados, pois a maioria trabalha o dia todo e logo se desloca para a faculdade. 

                                        

3.2 COLETA DE DADOS 

 

Para a realização do trabalho foram coletados os seguintes dados: Transferências que 

a prefeitura fez no ano, para empresa terceirizada, valores que a empresa terceirizada tem de 

despesas para realizar o transporte, dentre eles: motorista, diesel, seguro do veículo, 

impostos, pneus, depreciação, mecânica e manutenção, etc. Os dados foram coletados na 

secretaria de educação, secretaria da fazenda, setor de licitações, gestor municipal, empresa 

a qual está realizando o transporte dos universitários atualmente. Os dados coletados foram 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade_pequena
https://pt.wikipedia.org/wiki/PIB
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referentes ao ano 2019. O Sicredi forneceu dados de uma simulação de financiamento de um 

ônibus, foi feito contato com outras instituições financeiras para ver qual era mais viável o 

Sicredi ficou mais em conta, juro menor. 

 

3.3 ANÁLISE DE DADOS 

 

Para análise dos dados se utilizou informações as quais foram fornecidas pelo setor 

de licitação da prefeitura do município de Água Santa, esses foram comparados com os dados 

da empresa terceirizada. 

O custo por km rodado se calculou baseado nas informações que a empresa 

terceirizada que está realizando o transporte passou, a mesma repassou todas as informações 

necessárias para se realizar os cálculos que se fez necessário no projeto. 

Para realizar a viabilidade financeira e econômica do projeto realizou-se o cálculo de 

alguns indicadores, VPL, TIR, TMA, Paybak, a seguir demonstração e explanação dê cada 

indicador utilizado para um melhor entendimento: 

 

Indicador VPL (Valor Presente Liquido), análise: 

 

Para a análise de decisão do VPL tem as seguintes regras:  

a) VPL > 0 – o projeto deve ser aceito  

b) VPL = 0 – o projeto é indiferente  

c) VPL < 0 – o projeto não deve ser aceito 

 

O calculo do VPL foi realizado com uma calculadora cientifica HP, os dados 

utilizados para calcular o indicador foi um investimento inicial de R$ 270.000,00, estimulou-

se um prazo de análise 12 anos, os fluxos de caixas utilizados foi o lucro que a prefeitura 

obteria caso comprasse o ônibus, para calcular o lucro foi utilizado os dados de todos os 

custos com o transporte repassado pela empresa terceirizada.  

 

Indicador (TIR) Taxa Mínima de Atratividade, análise: 

 

Para a análise de decisão por meio do TIR tem as seguintes regras: 

 a) TIR > TMA – o projeto deve ser aceito  
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b) TIR = TMA – o projeto é indiferente  

c) TIR < TMA – o projeto não deve ser aceito 

Com os dados em mãos, utilizou-se uma calculadora HP para fazer o cálculo do TIR 

e do VPL. 

 

Indicador Taxa Mínima de Atratividade (TMA): 

Para calcular a TMA estimulou-se uma taxa de 5% ao ano, isso quer dizer que se o 

valor total do investimento que está sendo calculado no projeto poderia ser aplicado em uma 

aplicação financeira com essa taxa de 5%, compara-se aplicação financeira com a realização 

do projeto, ver qual é mais rentável. 

 

O paybak fórmula: 

PB: investimento inicial/saldo médio do fluxo de caixa. 

Para calcular o paybak divide-se o valor inicial do investimento pelo saldo médio do 

fluxo de caixa, o resultado, são quantos anos se leva para recuperar o investimento. 

 

Foi explanada através de uma tabela a simulação de um financiamento de um ônibus, 

os dados que estão na tabela foram repassados pelo banco Sicredi. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

O custo total da empresa terceirizada para realização do transporte de universitários 

foi de R$118.200,00 no ano de 2019. Entre os custos, destaca-se o custo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

com combustível R$ 32.072,00 (27,10%) em segundo fica o motorista R$ 31.200,00 

(26,36%), valores na tabela 1. 

Os custos com motorista e combustível são bem altos, somados passam de 50% dos 

custos. O salário do motorista se torna elevado devido ao horário de trabalho, com início às 

18hrs e retorno às 23h50min, acaba ganhando adicional noturno o qual eleva o salário.  

O combustível a cada dia que passa vem elevando o preço, tornando bem alto o custo 

por km, o ônibus por ser de porte maior acaba fazendo pouca média em torno de 3 km / litro, 

os fatores que elevam o gasto de combustível são preço elevado por litro e média baixa por 

km/litro. 

 

Tabela 01- Despesas com o transporte da empresa terceirizada, no ano de 2019 

Descriminação                                  Ano                                         % 

Diesel                                          R$ 32.072,00                                                   27,10 % 

Motorista                                    R$ 31.200,00                                                    26,36 % 

Depreciação                                R$ 17.598,00                                                   14,87 % 

Manutenção                                R$ 14.338,00 12,11 % 

Pneus                                          R$ 8732,00 7,37 % 

Despesas (escritório)                  R$ 7.500,00  6,33 % 

IPVA e Taxas                             R$ 2.500,00  2,11 % 

Lubrificante                                R$ 1.982,00  1,67 % 

Seguro                                         R$ 1.600,00  1,35 % 

Rastreador                                  R$ 800,00  0,67 %                         

Total bruto                                R$ 118.322,00 

Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

 

 

A Prefeitura Municipal paga a empresa terceirizada um valor de R$ 6,51 por 

quilometro rodado conforme licitação realizada no ano 2019, a empresa terceirizada tem um 

custo de R$ 5,52 por km, confrontando os custos com a receita, o lucro líquido da empresa 

seria de R$0,99/Km, ou R$ 21.186,00 por ano, o que equivale a uma margem líquida de 

15,20%. 
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Como ponto de análise podemos utilizar que se a prefeitura tivesse uma estrutura de 

custos semelhantes aos da empresa terceirizada como descritos na tabela 1, a margem liquida 

calculada, essa poderia ser a economia, se a prefeitura possuísse o veículo.  

Na tabela 2 foram demonstrados os dados do veículo o qual o estudo busca a 

aprovação ou não do projeto para a compra do mesmo, através de uma análise de viabilidade 

econômica e financeira. 

O valor de mercado baseou-se em pesquisas em sites de empresas que trabalham com 

venda de veículos nesse padrão, demonstrado na tabela 2.  

 

Tabela 2 - Dados técnicos do veículo 
DESCRIMINAÇÃO                                              ÔNIBUS 

Valor do ônibus                                          270.000,00 (valor de mercado) 

Consumo de combustível                           3 km / L 

Tempo de uso                                             12 anos 

Ano e modelo                                             2009/2009                      

Potência motor                                            Scania K- 420 / 4° Eixo                      

Número de passageiros                               52 lugares 

Fonte: o autor (2021). 

 

A seguir na tabela 3 estão demonstradas as parcelas do financiamento, os dados 

inseridos na tabela foram repassados pelo Sicredi, o valor do financiamento para simulação 

é de R$ 270.000,00, o qual é para aquisição do veiculo na tabela 2, o prazo para pagamento 

é de 10 anos, com uma taxa de juros de 4,60% ao ano. 

Analisando a tabela 3, e comparando o valor a ser financiado com o valor de juros a 

ser pago versos o tempo, o juro total não é muito alto R$ 67.860,00, transformando em 

porcentagem equivale 25,13% a mais que irá pagar de juros.  

Após, considerando que o financiamento é adequado, viável, pois o prazo é longo, 

taxa de juro baixa, outro fator importante que se deve levar em conta é se a empresa vai obter 

um fluxo de caixa equilibrado com as parcelas, para fazer a quitação do financiamento. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3 – Avaliação investimento 
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INVESTIMENTO 

ANOS         SALDO DEVEDOR      TAXA            AMORTIZAÇÃO        JUROS                PARCELAS 

1        R$ 270.000,00  4,60%               R$ 27.000,00 R$ 12.420,00   R$ 39.420,00 

2        R$ 243.000,00  4,60%               R$ 27.000,00 R$ 11.178,00   R$ 38.178,00 

3       R$ 216.000,00  4,60%               R$ 27.000,00 R$ 9.936,00   R$ 36.936,00 

4       R$ 189.000,00  4,60%               R$ 27.000,00 R$ 8.694,00   R$ 35.694,00 

5        R$ 162.000,00  4,60%               R$ 27.000,00 R$ 7.452,00   R$ 34.452,00 

6       R$ 135.000,00  4,60%               R$ 27.000,00 R$ 6.210,00   R$ 33.210,00 

7       R$ 108.000,00  4,60%             R$ 27.000,00         R$ 4.968,00   R$ 31.968,00 

8       R$ 81.000,00                4,60%             R$ 27.000,00 R$ 3.726,00   R$ 30.726,00 

9       R$ 54.000,00                4,60%             R$ 27.000,00         R$ 2.484,00   R$ 29.484,00 

10       R$ 27.000,00                4,60%             R$ 27.000,00 R$ 1.242,00   R$ 28.242,00 

Total         R$ 0,00                      R$ 270.000,00    R$ 67.860,00    R$ 338.310,00 

Fonte: Sicredi (2021). 

 

4.1 VIABILIDADE FINANCEIRA DO INVESTIMENTO  

 

Na tabela 4 foi construída uma estrutura para realizar o calculo do VPL, TIR, Paybak: 

 

Tabela 4 - Análise financeira 
VPL                                    - 82.223,15                                        

TIR                                     - 0,91% 

Paybak simples                 Ano: 12                     Mês : 11                     Dia: 23 

Fonte: o autor (2021). 

 

Demonstração do calculo do VPL e TIR: 

270.000,00 CHS – g – CFO 

21.186,00 g – CFJ 

21.186,00 g – CFJ 

21.186,00 g – CFJ 

21.186,00 g – CFJ 

21.186,00 g – CFJ 

21.186,00 g – CFJ 

21.186,00 g – CFJ 

21.186,00 g – CFJ 

21.186,00 g – CFJ 
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21.186,00 g – CFJ 

21.186,00 g – CFJ 

21.186,00 g – CFJ 

Juros: 5 i  

f – PV  

VPL = - 82.223,15  

f – FV  

TIR = - 0,91% 

 

A ilustração acima demonstra o calculo do VPL e TIR, o calculo foi realizado através 

de uma calculadora HP, para realiza-lo basta seguir os passos acima, após chegar ao resultado 

do VPL – 82.223,15 no visor da calculadora bastam apertar a tecla f e após a tecla FV e 

chega-se ao resultado da TIR – 0,91%. Foi utilizado um fluxo de caixa de R$ 21.186,00 

demostrado na tabela 5 o qual é o lucro da empresa terceirizada no ano de 2019, o qual foi 

utilizado de base para os próximos 12 anos, para assim calcular o VPL, TIR, Payback. 

O Valor Presente Liquido foi de R$ - 82.223,15. Esse indicador apresentou um 

resultado negativo, logo, se o projeto for realizado as despesas serão maiores que as receitas.  

Conclui-se que o VPL não validou o projeto, pois o resultado foi negativo, o que torna 

inviável o investimento.   

A Taxa Interna de Retorno foi de - 0,91% ao ano. Assim a TIR também ficou negativa 

o que inviabiliza o projeto. Além disso, foi considerada uma TMA de 5% a.a. Em análises 

de projeto, um indicativo de inviabilidade é quando a TIR fica abaixo da TMA, pois seria 

mais vantajoso deixar o recurso aplicado em um instrumento financeiro com retorno igual à 

TMA. Dessa forma, o projeto se torna inviável, pois o retorno é muito baixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5 – Demonstração Payback. 

 

  Anos           Fluxo de caixa final             Fluxo de caixa acumulado 
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0                    270.000,00                                        - 270.000,00 

1                    21.186,00                  _-                     - 248.814,00 

2                    21.186,00                    -                     - 227.628,00 

3                    21.186,00                    -                     - 206.442,00 

4                    21.186,00                    -                     - 185.256,00 

5                    21.186,00                    -                      - 164.070,00             

6                    21.186,00                    -                      - 142.884,00 

7                    21.186,00                    -                      - 121.698,00 

8                    21.186,00                    -                      - 100.512,00 

9                    21.186,00                    -                      - 79.326,00 

10                    21.186,00                    -                      - 58.140,00 

11                    21.186,00                    -                      - 36.954,00 

12                    21.186,00                    -                      - 15.768,00 

13                       0,00                                                     5418,00 

 Fonte: o autor (2021). 

 

Cálculo Payback: 

PB: investimento inicial/saldo médio do fluxo de caixa. 

PB = 270.000,00 / 21.186,00 

PB = 12,7 anos 

 

O resultado do Payback simples o qual está demonstrado na tabela 5 foi 12 anos, esse 

resultado quer dizer que para recuperar o valor do investimento de R$ 270.000,00 levaria 12 

anos. Conclui-se que o projeto é inviável, pois se trabalhou um período de 10 anos para 

recuperar o investimento. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho estudamos a viabilidade econômica e financeira da prefeitura investir 

em um ônibus para realizar o transporte dos universitários do município de Água Santa para 

Passo Fundo. 

Por meio desta análise de viabilidade, no setor de logística o estudo busca trazer a 

realidade dos resultados econômicos e financeiros para a tomada de decisão quanto a fazer 

ou não esse investimento, se é viável possuir transporte próprio para os universitários ou 

terceirizar. 

Para se chegar aos resultados utilizou-se de método de pesquisa, estudos teóricos e 

práticos, buscaram-se dados com a prefeitura, empresa terceirizada e Sicredi.  

Coletados os dados, calculados e colocados em tabelas, através dos indicadores 

notou-se que os resultados foram negativos.  

Foram obtidos os seguintes valores: VPL de - 82.223,15 esse resultado demonstra que 

as despesas são maiores que as receitas, ou seja, o projeto é inviável, TIR de - 0,91% a.a., 

payback simples de 12 anos para recuperar o investimento. 

E como o objetivo deste trabalho buscava analisar a viabilidade da compra de um 

ônibus, visando melhor aplicação dos recursos públicos, percebeu-se através dos dados 

econômicos e financeiros que não é viável fazer esse investimento.  

Dessa forma, conclui-se que do ponto de vista econômico e financeiro a aquisição do 

veículo não é viável para a prefeitura, sendo indicado manter a terceirização.  

Neste sentido conclui-se que é de grande importância a utilização das ferramentas 

gerenciais para as tomadas de decisões. 

 No entanto, as variáveis podem mudar, dessa maneira sugere-se que esses cálculos 

sejam feitos de modo anual. 
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